
Raadsvragen over Woonschepenhaven, 29 maart 2017

uit het verslag van de gemeenteraadsvergadering:

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ook namens de Partij voor de Dieren: het opknappen van de
Woonschepenhaven speelt al jaren. Het is daarom ook goed dat er nu iets aan de haven gebeurt. Maar
voorzitter, de SP-fractie en de fractie van de Partij voor de Dieren worden ook benaderd met klachten van
bewoners. Zo zou de Woonschepenhaven na innovatie al in januari worden opgeleverd. Het is nu bijna
april en het lijkt allemaal nog niet in orde. Elektriciteitskast en lantaarnpalen staan los en schreef, er is
verontreinigd slib, dat overigens de afgelopen dagen niet is opgeruimd maar vooral is uitgesmeerd en
sommige woonboten hebben nog geen aanlegpaal. De SP en de Partij voor de Dieren zijn van mening dat
het werk aan de Woonschepenhaven afgemaakt moet worden en daarom hebben we de volgende vragen:
is het college tevreden over de manier waarop de Woonschepenhaven is gerenoveerd? Is het college
tevreden met de huidige oplevering van de Woonschepenhaven en zo niet, wat gaat u daar nog aan doen
en wanneer?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dank u, voorzitter. Het klopt dat we lang bezig zijn geweest met het
opknappen van de Woonschepenhaven. Het klopt ook dat de aanloop daarnaartoe nog veel langer is
geweest. Het is een ingrijpende renovatie geweest, ingrijpend voor de mensen die er wonen en ook
ingewikkeld voor de mensen die er gewerkt hebben. Het was geen gemakkelijke klus in meerdere
opzichten. Technisch niet maar ook gezien de impact die zo’n renovatie heeft op de leefomgeving van
mensen en reacties die het weer op kan roepen. Intussen is het werk wel klaar. Het is overgedragen aan de
gemeente door de aannemer en aanvaard. Betekent dat dan dat alles helemaal perfect is opgeleverd, want
dat was uw vraag: bent u tevreden over de oplevering? Ja, we zijn op zich tevreden over de wijze waarop
de aannemer dit gedaan heeft. Het ligt er echt stukken beter bij dan daarvoor. Maar er zijn na afloop altijd
dingen die niet helemaal in orde zijn. Er zijn in totaal zo’n 65 kleinere tot iets grotere punten
geconstateerd, waarvan wij als gemeente tegen de aannemer hebben gezegd: “Wij verwachten dat u dit
nog de komende tijd gaat oplossen.” Dat heeft de aannemer intussen ook al gecommuniceerd richting de
bewoners. Hij heeft daar ook een planning voor gemaakt en naar onze verwachting zullen al deze punten
half mei zijn afgerond. We hebben als opdrachtgever, als gemeente, ook alle vertrouwen dat de aannemer
net als de afgelopen twee jaar bij deze renovatie dat naar tevredenheid zal doen.


